
Trasphlandú Croí

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. In alt 2 aimsigh an focal atá ar comhchiall le nuacht.

2. Cén focal in alt 2 atá contrártha le brón?

3. Tá an focal minic in alt 1. Roghnaigh an leagan ceart de san  
 abairt seo thíos:

 Déantar trasphlandú croí i bhfad níos ________________ sa lá atá   
 inniu ann.

 (a) mhinic (b) minice (c) mhinice

4. Conas a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

 Ba é Louis Washkansky an chéad duine a fuair trasphlandú croí.

 (a) Is fíric í  (b) Is tuairim í  (c) Is nathán cainte í

5. Fiosraigh an frása gan stró in alt 4. Cuir in abairt de do chuid  
 féin é.

6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos.

 ar an 3 nollaig cuireadh croí denise darvall i gcorp louis washkansky   
 agus d’éirigh go geal leis a dúirt an tuarisceoir ar nuacht rté 

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad eile is féidir leat a fháil amach faoi Isabelle Dinoire?

3. Cad a spreagann máinlianna le trasphlandú orgáin a dhéanamh, 
dar leat?

4. Cad iad na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le 
trasphlandú inchinne, dar leat?

An Fiosraitheoir
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CeisteannaTrasphlandú Croí

Cloisimid go minic sa lá atá inniu ann faoi 
dhaoine a fuair trasphlandú de chineál éigin. 
Is é atá i gceist le trasphlandú croí, go dtugtar 
croí maith láidir do dhuine a bhfuil droch-chroí 
aige. Tagann an croí sláintiúil ó dhuine a fuair 
bás. Bíonn cead de dhíth roimh ré ón duine féin 
nó óna theaghlach, de ghnáth. 

Rinneadh an chéad trasphlandú croí in 1967. 
Ba scéala iontach é ag an am agus chuir go 
leor daoine ar fud an domhain spéis mhór ann. 
Ba é Louis Washkansky an chéad duine a fuair 
trasphlandú croí. Ba as an Afraic Theas dó agus 
d’éirigh sé an-tinn le galar croí agus gan é ach 
54 bliain d’aois. Bhí sé ar leaba a bháis nuair a 
luaigh máinlia trasphlandú croí leis. An Dochtúir 
Christiaan Barnard an t-ainm a bhí ar an 
máinlia agus bhí sé cinnte go bhféadfadh sé an 
obráid a dhéanamh. Nuair a fuair sé amach faoi 
chás Louis Washkansky, d’fhiafraigh sé de ar 
mhaith leis triail a bhaint as croí duine éigin eile 
a bheith aige. Bhí áthas an domhain ar Louis, 
cé go raibh sé an-neirbhíseach faoi, dar ndóigh. 
Ar bhealach, ní raibh an dara rogha aige. 

Leis an obráid a dhéanamh, bhí croí duine 
eile ag teastáil. Tháinig an deis nuair a fuair 
bean óg darbh ainm Denise Darvall bás go 
tubaisteach i dtimpiste chairr. Bhí cead ag 
teastáil dar ndóigh le croí Denise a úsáid don 
obráid, agus bhí tuismitheoirí Denise sásta an 
cead sin a thabhairt. 

Chuir Christiaan Barnard foireann de 30 duine 
le chéile leis an obráid a dhéanamh. Mhair an 
obráid 5 uair an chloig agus d’éirigh go geal 
leis. Nuair a bhí sé thart, bhí croí Denise ag 
preabadh i gcorp Louis gan stró. Bhí áthas 
an domhain ar an bhfoireann ar fad agus 
go háirithe ar Louis é féin. Ach níor mhair 
an ceiliúradh i bhfad. Faraor, mar gheall ar 

thinneas eile, fuair Louis bás 18 lá i ndiaidh dó 
dul faoi scian. Cé go bhfuair Louis bás, bhí an 
Dochtúir Barnard an-dóchasach mar ba léir gur 
éirigh leis an trasphlandú croí. 

Sa lá atá inniu ann, faigheann thart ar 3,500 
duine trasphlandú croí ar fud an domhain 
gach bliain. Bíonn saol maith sláintiúil ag go 
leor acu ina dhiaidh sin. Maireann cuid acu 
níos mó ná 30 bliain agus croí duine eile ag 
preabadh iontu! Sin an fáth a bhfuil cuimhne ar 
Louis Washkansky, ar an Dochtúir Christiaan 
Barnard agus ar Denise Darvall.

Ní hé an croí an t-aon rud amháin is féidir 
a thrasphlandú anois, áfach. Is féidir duán, 
scamhóg, ae, lámh agus fiú aghaidh a 
thrasphlandú chomh maith. Sa bhliain 2005, ba 
í an Francach Isabelle Dinoire an chéad duine 
ar domhan a fuair trasphlandú aghaidhe tar 
éis do mhadra ionsaí fíochmhar a dhéanamh 
uirthi. Mhair Isabelle ar feadh aon bhliain déag 
i ndiaidh di an trasphlandú a fháil agus tá 
breis agus 20 trasphlandú aghaidhe déanta ar 
dhaoine eile ar fud an domhain ó shin. 

Is iontach an dul chun cinn atá déanta maidir 
le trasphlandú le blianta beaga anuas. Tá go 
leor daoine ar fud an domhain anois a bheadh 
marbh gan trasphlandú a fháil. Tá daoine eile 
ann, nach raibh i mbaol báis b’fhéidir, ach a 
bhfuil saol níos fearr acu mar go bhfuair siad 
trasphlandú. 

1. Cén sórt duine a fhaigheann 
trasphlandú croí?

 (a) Duine a chaill a lámha i dtimpiste
 (b) Duine a bhí i dtimpiste bhóthair
 (c) Duine a bhfuil croí an-lag aige

2. Cé acu thíos atá fíor?
 (a) Ba é an Dochtúir Christiaan Barnard a  

 rinne an chéad trasphlandú croí
 (b) Ba é Louis Washkansky an chéad   

 duine a rinne trasphlandú croí
 (c) Ba í Denise Darvall an chéad duine a  

 fuair trasphlandú croí

3. Cad a bhí suimiúil faoin trasphlandú a 
fuair Louis Washkansky?

 (a) Ní bhfuair na dochtúirí cead an obráid  
 a dhéanamh

 (b) Ba é sin an chéad trasphlandú croí a  
 rinneadh

 (c) Ní raibh spéis ag duine ar bith ann

4. Conas a mhothaigh Louis faoin obráid? 
 (a) Ba chuma leis faoi
 (b) Bhí sé an-sásta 
 (c) Dhiúltaigh sé dul faoi scian 

5. Conas a d’éirigh leis an gcéad obráid a 
rinneadh?

 (a) Fuair Louis bás le linn na hobráide
 (b) D’éirigh go maith leis an obráid
 (c) Theip ar an gcéad obráid

6. Cén fáth a raibh Christiaan Barnard 
dóchasach go fóill tar éis do Louis bás 
a fháil?

 (a) Bhí a fhios aige nach raibh an locht ar  
 an obráid

 (b) Bhí daoine eile ag fanacht leis an obráid
 (c) Ba chuma leis faoi Louis

7. Cén fáth nach mbíonn iontas ar dhaoine 
scéala a chloisteáil faoi thrasphandú sa 
lá atá inniu ann, dar leat?

 (a) Níl rud ar bith ar eolas acu faoi   
 thrasphlandú

 (b) Déantar trasphlandú go measartha   
 minic

 (c) Faigheann daoine bás tar éis dóibh   
 trasphlandú a fháil

8. In alt 4 tá an frása go geal in úsáid 
mar:

 (a) dobhriathar.
 (b) briathar. 
 (c) cónasc.

9. Cad atá sa téacs seo?
 (a) Eolas suimiúil
 (b) Scéal greannmhar 
 (c) Eolas faoi shaol duine 


